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ВахсливиIИ напряNdком дiяльностi /]нiстровського басейнового упра.влiння
водних pecypciB е постiйний rшонiторинг технiчног8 стану водогосподарських

об'сктiв зони обслуговування, в томУ числi коNIунальних та iнших власникiв.

Дл" визначення гiдрологiчноТ ситуацiI, технiчного стану гiдротехнiчних

споруД фахiвцями управлiння за 9 мiсяцiв 2Q22 року проведено монiторинг

(з виiздом на об'екти та дистанцiйно) бiльше 4б5 водогосподарських об'сктiв.

пiсля паводкiв попереднiх pokiB на сьогоднi все ще з€шиIцаIоться

пошкодженими 11б протипаводкових об'ектiв, що знаходяться на балансi

Щнiстровського Бувр, на вiдновлення яких необхiдно близько 415 млн. грн..

11ершочергового вiдновлення потребують 24 об'екти, BapTicTb вiдновлення

яких |41,3 млн.грн.

ремонтно-доглядовi роботи виконувались силами руслових

ремонтувальникiв дiльниць. Виконано зрiзування та вирубування чагарнику на

площi 89,7 rа, проведено обкошування водогосподарських об'ектiв на площi 281.6

г?, проведено механiзовану очистку мiжгосподарських каналiв об'еivtом б070

куб.м., вiдремонтовано 59 гiдротехнiчнЬ[ СПОРУДl проведено побiлку конструкцiй

гlдротехнlчних споруд загальною площею 1186 кв. м., виконано бетоннi роботи
(замонолiчення швiв) заг€Lльним об'емом 0,52 куб.м., установлено кiлометровi та

ПiКеТаЖнi стовпчики 136 Iлт., проведено маркування гiдротехнiчних споруд 61 шт..

Фахiвцями дiльниць управлiння проводилася робота з органами мiсцевого

самоврядування (мiськими, селищними, сiльськими радами) з питань утримання
внутрiшньогосподарськоi мелiоративноI мережi, наявностi та технiчного стану

захисних водогосподарських об'сктiв.

За III кВартал 2022 року вiддiлом водних вiдносин та басейновоi взасмсlдii

отримано вхiдноТ кореспонденцiI (в т.ч. до вiдома) в кiлькостi

384 шт., яку було розглянуто, опрацьовано i надано вихiдну iнформацiю, iз них 5

доручень Щержволагентства Украiни.



ВiДПОВiДНО ДО ДОРУЧеННЯ Обласноi державноТ адмiнiстрацii та начаJIьника
управлiння вiддiлоivl виконуютъся документи органiв влади вищого рiвня (дпу,
кму, вру, iT KoMiTeTiB, народних депутатiв УкраiЪи, MiHicTepcTB, вiдомств,
обласноi ради, депутатiв обласноi Ради в т.ч. контроль на них) за пiдписом голови
або першого заступника голови облдержадмiнiстрацii.

За III квартаЛ 2022 роКу булО виконано 5 таких документи, TepMiH виконання
яких контролюеться вiддiлом контролю обласноi державноi адмiнiстрацii,
розглянутО i наданО iнформацiю на iнформацiйнi запити в кiлькостi 4 цIт.;
звернення та скарги громадян

депутатськi запити в кiлькостi 2

перенаправленi з ОДА i ОР.

в кiлькостi 13 шт.,

шт, якi надiсланi до

депутатськl звернення i

[нiстровського БУВР та

вiд правоохоронних органiв надiйшло 2Q листiв на якi було надано
iнфорплацiю.

На III кварт€LЛ вiддiлом видано технiчнi умови, вiдповiдно до листiв, в
кiлькостi 2 шт, Подано висновки до управлiння мiстобудування та архiтектури
вiдповiдно до мiстобудiвноi документацii у кiлькос Ti 22штук.

У ЗВiТНОМУ ПеРiОДi РОзроблено 4lб режими роботи водних об,ектiв,
включаючи режим роботи Чечвинського водосховища та Бурштинського
водосховищ.

Щнiстровське БУВР TicHo спiвпрацюе з сектором територiального органу в
Iвано-Франкiвськiй областi .Щержводагентства Украiни щодо розгляду проектiв
землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок водного фонду фiзичним i
юридичним особам, розгляду проектноi документацii будiвництва на водних
об'сктах, погоджеНня проеКту зон caHiTapHoi охорони, пропозицiй iрежимiв роботи
водних об'ектiв.

вiдповiдно до звернень, було розглянуто 2 справи i надано пропозицii та
рекомеrrдацiI до висновку про погодження проекту зон caHiTapHoi охорони
водозабору питних пiдземних вод в кiлькостi 1 шт. та щодо погодження договору
оренди водних об'ектiв 1 шт.

вiддiлом було опрацьовано матерiали, пiдготовлено та надано до
Щержводагентства Украiни, з метою з.tлучення коштiв з державного бюджету на
виконання першочергових заходiв для захисту вiд шкiдливоi дiТ вод Ha2022piK за



I
Загальнодержавною програмою кПКRк 2707070 <<Захист вiд шкiдливоТ дii вод

сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, в тому числi в басейнi

р. Тиса у Закарпатськiй областi> пропозицii на фiнансування за КПКВК2707070

оформленi вiдповiдно до Порядку використання коштiв, передбачених у

державному бюджетi для захисту вiд шкiдливоi дii вод сiльських населених пунктiв

та сiльськогосподарських угiдь, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 23 .02.2О1 1 М 137 (iз змiнами).

Також, вiдповiдно до наказу Щержавного агентства водних BecypciB УкраТни

вiд 18.02.2019 року J\Ъ 28 <Про подання рiчноТ звiтностi з питань управлiння

водними ресурсами> вiддiлом було опрацьовано та подано вiдповiдно встановленоi

форми та у визначенi строки рiчний звiт з питань управлiння водними ресурсами в

межах рiчкового басейну Щнiстра та рiчний звiт з питань управлiння водними

ресурсами по басейну рiчки Прут в межах Iвано-Франкiвськоi областi.

На виконання наказу Щержводагентства УкраТни вiд 16 травня 2022 року Nч

44 про затвердження плану заходiв, з урахуванням наказу Щержводагентства Ns

1105 вiд 18 грудня 2020 року щодо затвердженого плану-графiку проLIесу

розроблення проектiв планiв управлiння рiчковими басейнами, .Щнiстровське БУВР

здiйснюс роботу щодо пiдготовки Плану управлiння рiчковим басейном ,Щнiстра

вiдповiдно до плану робiт Щнiстровського БУВР на 2022 р. (пiдготовка Програми

заходiв при розробленнi Плану управлiння рiчковим басейном Щнiстра на перiод

2025-20З0 роки та враховуючи планування заходiв у рамках военного та

вiдбудовного перiодiв).

Також, вiдповiдно до Порядку розроблення Плану управлiння рiчковим

басейном, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 травня

2017 року J\Ъ3б6, здiйснено пiдготовку iнформацii по суббасейну Прута в межах

Iвано-Франкiвськоi областi; з метою забезпечення виконання роздiлу 7 <Огляд

виконання програм або заходiв, включаючи шляхи досягнення визначених цiлей>

та з метою забезпечення пiдготовки Програми заходiв надано узагальненi

вiдповiдно до листiв територiальних громад та суб'ектiв господарювання

пропозицii до Програми заходiв рiчкового суббасейну Пруту в межах IBaHo-

Франкiвськоi областi .



kpiM того, вiддiл водних вiдносин та басейновоi взаемодii брав активну

участь в пiдготовцi та безпосередньо в проведеннi наступних свят та заходiв:

. Всесвiтнього дня води на тему: <<Пiдзешrнi води>>;

. Щень еднання.

. Конкурс <Барви Щнiстрa>;

. Басейнова рада Щнiстра;

. <<Мiжнародний день Щнiстры;

. <Щень довкiлля>;

. МiЖВiДОМЧа комiсiя по узгодженню режимiв роботи водосховиц

КОМПЛексНого призначення та водогосподарських систем у районi
басейну рiчки lHicTep;

. <<Щень вишиванки;

. <<Мiжнародний день чистих берегiв>.

ЩОДО ВiДЗначення Всесвiтнього Щня води були проведенi заходи спрямованi

на пiдвищення екологiчноi свiдомостi i обiзнаностi громадськостi щодо проблем,

пов'язаних з водним фактором в рамках вiдзначення.

В РаМКаХ Проведення Дня еднання вiддiлом вiдзначено пiдняттям

,ЩеРЖавного Прапора УкраТни i доеднанням о 10:00 до спiльного виконання

,Щержавного Гiмну Украiни.

В TpaBHi 2022 року Щнiстровським БУВР було вiдзначено переможцiв

Мiжнародного басейнового конкурсу <<Барви Щнiстра - 2О2|>> пiд девiзом

<<Захистимо бiорiзноманiття - збережемо палiтру природи!>>.

Стартував XIII Мiжнаро дний басейновий конкурс <Барви ,Щнiотрa> пiд

девiзом <Спiльна piKa * спiльне майбутне!>.

27 ТРавня 2022 р. проведено засiдання басейновоi ради Щнiстра, приурочене

ДО МiЖНаРОДноГо дня,Щнiстра. Пiд час засiдання учасники розглянули питання:

- ПРедстаВлення проекту Методичних рекомендацiй щодо встановлення

еКОЛОГiЧних цiлеЙ та розробки програми заходiв Плану управлiння рiчковим
басейном Щнiстра.

- ВИКОнання державного монiторингу МПВ басейну ,.Щнiстра в умовах
военного стану.



що Мiжнародного дня .щнiстра фахiвцями з MeToIo популяризацii заходу та

вихованНя дбайпИвого ставлення до водних pecypciB було проведене заняття для

дошкiльнят в садочку <телесик), а також здiйснено екологiчну акцiю з прибирання

берегiв рiчок.

Фахiвцями вiддiлу ДО flня Довкiлля здiйснено прибирання вiд побутових

вiдходiв берега рiчки Бистриця Надвiрнянська у селi Грабовець Богородчанського

району.

02 червня 2022 р. проведено засiдання Мiжвiдомчоi KoMicii по узгодженню

режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських

систем у районi басейну рiчки Щнiстер.

Пiд час засiдання учасники розглянули питання:

- Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки lHicTep на лiтньо_

осiннiй перiод 2022 року.

- Iнформацiя про якiсть поверхневих вод в басейнi рiчки.щнiстер.
- ПОГОдження режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та

водогосподарських систем у районi басейну рiчки Щнiстер.

|7.09.2022 року фахiвцями проведено на берегах Щнiстра екологiчну акцiю до

Всесвiтнього дня прибирання <World CleanuP DaY, пiд гаслом <Хай небо буле

мирним, а УкраIна чистою!>.

Щля працiвникiв водного господарства в Щнiстровському БУВР вiдбулося

вручення вiдзнак найкращим працiвникам за пiдсумками минулого року.

ТаКОЖ вiддiлом прослухано курс лекцiй на тему: <<Плани управлiння

РiЧковим басеЙном), а також взято участь у низцi вебiнарiв та нарад в онлайн

режимi.

Впродовж 9 мiсяцiв 2022 року лабораторiею було проаналiзовано 256l пробу

Та ВИКОНаНО 1 13995 вимiрювань показникiв якостi поверхневих, грунтових i

ЗВОроТних вод та показникiв складу i фiзико-хiмiчних властивостей rрунтiв.

На ВИКонанНя Наказу Щержводагентства Украiни кПро впровадження

Порядку здiЙснення державного монiторингу вод) Jф 5 вiд 12.01.2022 та за 9

мiсяцiв 2022 року було проаналiзовано 2297 проб води та виконано 111 О73

ВИМiРЮвань BMicTy забруднюючих речовин для визначення хiмiчного стану масивiв



поверхневих воД в басейНах ,ЩнiсТра, ВiслИ , ЩунаЮ та Щнiпра,Пiвденного Бугу,

Дону, рiчок Причорномор'я.

При здiйсненнi договiрних робiт .ттабораторiсю проаналiзованО 264 пробИ

зворотних, поверхневих пiдземних вод грунтiв виконано

2922 вимiрювань. На спецрахунок управлiння за виконання договiрних робiт

надiйшло коштiв в cyMi 538.5 тис. грн.

середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ЩнiстровськоГО БУВР За 9 МiСЯЦiВ

2О22 року склаJIа tg7,0 одиницъ, у тому по загальному фо"ду _ 195,0 одиниць та

по спецiальному фо"ду - 2,0 одиниць.

Заступник начальника управлiння олег коЗАР

--



Додfl!к l ло нацiоtlщьвоrc положе[|ня (стандарту)
бухгалтсрськоrc облiку в лсржавному сеюорi ldl iiПоланllя
Ф|нOнсовоl звlтностlD

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

Орган державного управлiння
Вид еконоуiчноi дiяльностi

Одиниця ви]\(iру: грн
Перiодичнiсть; промiжна

Дн.iстр__овське басейнове

Iвано-Франкiвськ

Державна органiзацiя (установа, заклаФ

Державне агентство водних g"jyggpjЗpgt1

Щата (piK, лriсяць. число)

Управлiння водних pecypciB За еЩРПОУ

за КАТоТТГ

за копФг

за KOflY
за квЕд

коди
2022 10 01

|з646270

UA26040 1 900 1 004576 1

425

38094

70.10

Форма Nl-дс

дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв)

БАлАнс
на 0l ilсовлпня 2022 року

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4
I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 25з7209з7 25з679100
ПеРВlСНа BaPl|llcИll I 00] 522646з70 522440918
знос

1 002 2689254зз 268761218
I нвесm uцiйна HepyxoMicmb : 1и0
первiсна варmiсmь l0I l
знос 10I2
Herv а m е р i alt ь t t i ак ttt u в u : 1020 85185 85l85
первlсна варlпlсmь

1 02I 9зOз 1 930з 1

н ако пuч е н а аtп о рtпuз ацiя 1 022 7846 7846
Незавершенi капiтальнi iнвеотицii 1030 60535540 60973467
Щовzо с mроко Bi бiолоziчнi акп, u вu : 1040
первlсна варmlсmь ] 04]
нако пuчена амо рmuз ацiя 1 042
Запаси 1050 5785 lзб 47062з0

-l-дI,ц,во__ l 060
поточнi бiологiчнi активи

1 090
Ycbozo за розDiлом I 109 5 з20126798 з19444582
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 i00
Цовzосmроковi фiнансовi iнвесrпацit, у mому чuслi: п10
цiннi папери, KpiM акцiй 1ll1
акцii та iншi форми участi в капiталi 1l]'2
Поmочна dебimорська забореованiсmь ;

за розрахунками з бюджетом
1 l20

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1l25 49,728 1 00578
за наданими.кредитами l 130
за виданими авансами l lз5

! й l 00' i х ) а з.i t' 4.? i J ;i



I

Ja розрахункаl,tи iз соцiального страхування 1 40 81698 \з846,7

за внутрiшнi}lи розрахунками l 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Грошовi кошmu mа ix eKBiBaJleHmu розпоряdнuкiв бюOеюеmнu-t

коtumiв mа dерсrcавнuх цiльовuх фонёiв у:
HatlioHшbHiй валюttli, у mому чuслi в: 1l60 286788z 24зз76з

Kacl IlбI
казначеuсmвl 1162 2867882 24зз,76з

усmановм банкiв I I63

dорозi I I64

lнозаvнlll вацюmI l I65

кошmu бrcldэrcеmiв mа iHtuux клiсttmiв на:

единому казначейському рахунку 1 170

paxyilKa-y в успrановах баttкiв, у mом)l чuслi в, 11 75

tлацiональнiti валюmi ] 17б

lнозе.лlнlu валюlпl 1 177

Iншi фiнансовi активи 1 180

Усьоzо за розdiлом II 1195 2999з08 26,72808

III. ВИТРЛТИ МДЙБУТНIХ ПЕРI ОДIВ 1200

БАлАнс 1300 з2з126|06 з221l7з90

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. ВЛАСНИИ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИИ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiтал 400 522367213 522533949

Капiтал у дооцiнках 410 з,72|88

Фiнансовий результат 420 -262894ззб -2638 l з090

Капiтал у пiдприемствах 430

Резерви 440

Ifiльове фiнансуванrrя 450 бз105101 63 105 102

Усьоео за розdiлом I 1495 з22950]166 з2|825961I

II. зоБов,язАння
Щовzо с mр око Bi э об о в' яз ання :

за цlнними паперами 500

за кредитами 510

iццi довгостроковi зобов'язання 520

,Ji,b,rro *б"р.""**rr rа довгостроковими зобов'язаннями 530

попlочнi зобов'язання :

за платежами до бюджету 540 4254 zlэбZ

за розрахунками за товари, роботи, послуги 545 |з2220

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оплати працl 560
,77444

1|425,7

за розрахунками iз соцiального страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 5,75 94242 |,75,70

за цlнними паперами 576

Ycbozo за розdiлом II 1 595 1,75940 291.429

IIL ЗЛБЕЗПЕ.IЕННЯ 1600
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rи доходи мдЙБутнIх пЕрIодIв 1700

БАлАнс 1800 з2зl26|Qб з22|\1з90

Керiвник (посадова особа)

Головний бухлалтер (спецiалiст,
на якого покJiадено виконання

обов' язкiв бухгалтерськоi служби)

олеz КоЗАР

Олее ЛУЦIВ

Io"

} |j : : 0l ] 0t|i!0.|,i б 4 з 4 з ;i i-j]j. J ,] 
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Долаrрк 2 до Нацiональпоrc положснпя (сrаш,ttарту)
бухгалтерського обrtiку в 11оржавпому cenopi l0l (Подап!я
фiнансовоi звiтностi))

!ага (piK, лriсяць, чисrrо)

Установа lHicTpoBcbKe басейнове управлiння водних pecypciв За еДРПОУ

' Територiя I""r*Фr""-Ь; за кдготтг
Органiзацiйно-правова форма
господарювання !ержавна органiзацiя (установа, заклад)

Орган державного управлiння _Д:,tт*:т": q*::т"_9j9*у:}, р:9у99,"**р*::***__.,_ за коду
Вид економiчноi дiяльностi Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) за КВЕ,Щ

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за dев|яmь мiсяцiв 2022 року

за КоПФГ

коди
20zz 10 01

|з6462,70

UA26040 1 900 1 004576 l

425

38094

70.10

Форма.}{Ь2-дс
I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття Код
рядка

за звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

цоходи
ЩохоOu вid обмiннuх onepatliti

Бюджетнi асигнування 2010 298з70 1 9 28945505
Щоходи вiд надання послуг (виконання робiт) 2020 |06l529 14258 19

.Щоходи вiд продажу активiв 20з0 3603 2з0,767
Фiнансовi доходи 2040
Iншi доходи вiд обмiнних операцiй 2050 з8835 1 7з86
Усьоzо doxodiB Bid обмiннuх операцiй 2080 з0940986 з0619417
Щохоdu вid необмiннuх операцiй
Податковi надходження 2090
Неподатковi надходження 2 00

rсферти z l0 з00000
FIйlодження до державних цiльових фонлiв 2 20
Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 30

Ycbozo doxodiB Bid необмiннuх операцiй 2170 300000
усьоzо doxodiB 2200 з0940986 з09|9477
витрАти
Вumраmч за обмiннuмч оtlерацiя,ич

Витрати на виконання бюджетних програм 22|0 з0,1з0202 29з51709

2220 l 083565 3098693

Витрати з продажу активiв 22з0
Фiнансовi витрати 2240
Iншi витрати за обмiнними операцiями 2250 9з989 106l04
Ycbozo вuпrрап, за обмiннuмч операцiямu 2290 з|907,756 з2556506
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t Llmp аmu з а н е о бл4iн Huj|4u

Трансферти 2300

Iншi витрати за необмiнними операцiями 2з|0 l4з862 l4I699
Ycbozo вulrrраm за необмiннuма операцiямч 2340 l4з862 |4|699
Ycbozo вtttпраm 2380 32051618 з2698205
Профiцит/дефiцит за звiтний перiод 2з90 11106з2 |,718128

II. ВIЦАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ КЛАСИФIКАЦI€Ю ВИДДТКIВ ТД
КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника Код
рядка

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
попереднього року

1 2 J 4
Загальнодержавнi функцii 2420

Оборона 24з0

фомадський порядок, безпока та судова влада 2440

Економiчна дiяльнiсть 2450 3205l618 з2698205
Охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово-комунальне ю сподарство 2470
,рона здоров'я 2480

ýховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 25 l0
УСъоГо: 2520 3205l618 з2698205

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття
Код

рядка

Загальний фонд Спецiальний фонд

план на
звiтний piK iз
урдхуванням

змiн

фактична
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзниця
(графа 4

MiHyc графа
3)

плаIl на
звiтний piK iз
урахуванням

змiн

фактична
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзниця
(графа 7

MiHyc графа
б)

1 2 J 4 5 6 7 8

цоходи
поdапtковi паdхоdлсашш 2530

Не tt oi в m ко Bi ч а 0ю Dже п t tя 2540

г 1ди вiд власностi та пiдприсмницькоi
EtiocTl

254l

Адмiнiстраmвнi збори та платожi, доходи
вiд некомерцiйноТ господарськоi
дlяльностl

2542

Iншi неподатковi IIадходження 254з

Власпi падходжоIrпя бtоджmних усташов 2544

Щохоdu Bid опсlлацiti з кgпiпшолt 2550

О фitliti Hi пlрч нсферll|.l, з H.tx : 2560

вlд органlв лсржавного уllравJIlння 256l

Щiльовi фонди 2570

НаOюOлкення Dерлtсавнuх tliльовu.r
фопdiв

2580

Налхолlконня Пснсiйноrю фонду Украiни 258 l

э tl 2 2 ( i{jl | )|.il,:,' i f з.J ? 5
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lадходження Фонлу
jагuьнообов'язкового державного

льного страхування Украjни на
випадок безробiпя

Керiвник (посадова особа)

Цlоm,ВНИИ ОУХГаЛТеР (СПеЦlаЛlСЪ

на якого покладено виконапня
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

олеz КоЗАР

Олеz ЛУЦIВ

:рс,.-

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
попереднього року

1 2 J 4

Витрати на оплаry працi 2820 2з286589 2з28005з

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2830 4976177 459б03 1

Матерiальнi витраги 2840 з49940,7 4550785

Амортизацiя 2850 51594 2з5зз

Iншi витрати 2860 9з989 106104

Усього 2890 з190,7,756 з2556506
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